
 1 

LEARN IT ALL, FORGET IT ALL, LEARN THE WAY, DEFINE YOUR WAY 

: Kreatifitas Dalam Desain 

David Hutama1 

 

“[Kungfu], 
Hardwork over time to accomplish skill 

A Painter can have [kungfu] 
Or the butcher who cut meat everyday with such a skill  

His knife never touches bone 
Learn the form but seek from this. 

Hear the song list, learn it all, 
And forget it all 

Learn the way, define you own way 
A musician can have [kungfu] 

Or the poet who paints pictures with words 
And mix emperors with his tubes is [kungfu] 

But do not name it my friend, 
For it is like water. Nothing softer than water. 

Yet it can overcome rock. It does not fight. 
It flows and roams the opponent, 

The true master dwell within, only you can free it.” 
(The Monk dalam The Forbidden Kingdom, Lionsgate, 2008) 

 

[1] 

John Heskett mengawali bukunya yang berjudul “Design: A Very Short Introduction”, 
dengan membahas makna dari kata “design”. Menurutnya, kata “design” tidak menandai satu 
makna namun beberapa. Ia memberikan contoh demikian: 

 “Design is to design a design to produce a design” 

 Kalimat diatas adalah kalimat yang benar secara tata bahasa namun menyiratkan 
bergeraknya makna pada keempat kata “design” yang digunakan. Kata “design” pertama 
adalah kata benda yang bertujuan untuk menandai keberadaan sebuah konsep. Kata kedua 
adalah kata kerja untuk menandai sebuah operasi. Kata ketiga adalah kata benda yang 
menandai desain sebagai sebuah pendekatan/sistem/metode, dan kata yang terakhir 
bertujuan untuk menandai “design” sebagai sebuah produk yang mempunyai aspek 
kegunaan praktis. Berhasilnya sebuah desain sangat bergantung pada relasi dari tiap makna 
tersebut. Kesinambungan antar makna harus mengalir dengan mulus-tanpa cacat. Semakin 
harmonis dan selaras semakin tajam dan tepat hasilnya.  

 Kreatifitas, berbeda dari apa yang disebut Heskett sebagai "design",  adalah sebuah 
operasi dan sekaligus nilai yang tidak mudah didefinisikan. Mengukurnya pun tidak mudah. 
Sesuatu yang dianggap kreatif oleh seseorang atau kelompok orang tertentu mungkin tidak 

                                                        

1 Staf pengajar di Jurusan Arsitektur FDTP Universitas Pelita Harapan dan pemangku mata kuliah Pendekatan Desain 1 dan 
Pendekatan Desain 2. Dalam kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih pada Ferdinand Indrajaya atas masukan 
dan diskusi selama proses penulisan. Walaupun demikian segala kesalahan dan kekurangan dari tulisan ini adalah 
tanggungjawab saya pribadi. 



 2 

bagi lainnya. Apalagi dalam dunia desain yang saat ini penuh dengan gimmick, 
kekreatifitasan menjadi kabur dengan keglamoran. Bahkan saat ini kreatifitas seakan 
menjadi berhimpit atau dianggap sama dengan gimmick tersebut.  Lalu bagaimana kita yang 
ada dalam dunia pendidikan, dosen dan mahasiswanya, mendefinisikan kreatifititas dalam 
desain? Karena jelas walapun bukan satu-satunya alat ukur keberhasilan dari sebuah karya 
desain namun tetap kreatifitas adalah sebuah nilai penting. Berbagai pendekatan dan 
metode desain diajarkan oleh para dosen dalam berbagai kesempatan guna mendorong para 
mahasiswanya mencapai sebuah tingkat yang disebut kreatif itu.  

 Pada titik ini timbul kompleksitasnya. Pendekatan atau Metode Desain yang selalu 
diajarkan dalam perkuliahan sebagai alat berupa cara pandang, panduan atau langkah-
langkah untuk memperjelas pandangan dan arah menuju titik kreatif bergantung pada 
definisi dari kreatifitas tersebut, khususnya dalam konteks desain. Bagaimana dan bila 
kreatifitas hadir dalam sebuah desain? Bagi para pendidik sekolah desain, pertanyaan ini 
menjadi pertanyaan kunci yang harus direnungkan dan dijawab sebelum merumuskan 
pendekatan dan metode desain apa yang paling mampu memberi pandangan seluas-luasnya 
dan arah jalan sejelas-jelasnya untuk mencapai tingkat yang disebut kreatif itu. 

 

[2] 

 The Monk yang diperankan oleh Jet Li dalam film The Forbidden Kingdom 
membacakan sebuah syair saat mengiringi muridnya berlatih. Bagi kita yang gemar film 
kungfu adegan seperti ini pasti tidak asing lagi. Syair-syairnya biasa berupa metafora atau 
analogi yang memang harus diterjemahkan, diabstraksikan sebelum bisa dipraktikan. 
Sebuah panduan yang menuntut dan menuntun imajinasi dan pengetahuan guna mencapai 
lorong lompatan kemahiran. Syair dalam kungfu adalah analogi dari apa yang kita kenal 
sebagai Pendekatan atau Metode dalam desain.  

 Belajar Kungfu selalu berangkat dari dua hal; kekuatan pikiran dan kekuatan fisik. 
Demikian pula pada desain, kekuatan imajinasi/abstraksi harus diimbangi dengan 
ketrampilan teknis. Sebab desain pada akhirnya adalah sesuatu yang praktis; desain harus 
berakhir pada sebuah karya yang mempunyai kegunaan. Jika John Heskett merangkumnya 
dengan dua kata; Utility dan Significance, Victor Papanek dalam bukunya Design for the Real 
World mengupasnya menjadi enam fungsi; method, association, aesthetics, need, telesis, dan 
use. Tiap fungsi ini tidak berdiri sendiri namun mempunyai lagi elemen-elemen yang 
merajutnya. Seperti misal Method sangat dipengaruhi oleh penguasaan alat, pemahaman 
terhadap material dan bagaimana keduanya itu (alat dan pengetahuan material) 
berinteraksi melahirkan proses yang unik. Papanek mencoba menunjukan bahwa desain 
pada dasarnya adalah sebuah rajutan, sulaman, dan jaringan yang kompleks, multi-dimensi 
dan selalu berada dalam tegangan abstrak-praktis. Sebuah paparan yang bermuara pada 
simpulan bahwa Desain tidak pernah dalam kondisi tunggal melainkan jamak.  

 

[3] 

 Aristoteles dalam bukunya `physica’ atau ‘Tentang Alam'  berpendapat bahwa 
operasi kreatifitas dalam desain dapat terjadi melalui dua pengetahuan; episteme dan 
techne. Episteme adalah pengetahuan yang melibatkan daya cerap, imajinasi, abstraksi, dan 
techne adalah pengetahuan tentang bahan, alat, dan ketrampilan dalam menggunakannya. 
Kedua pengetahuan ini tidak mungkin berdiri sendiri walaupun dalam sejarah akan terlihat 
adanya siklus penekanan yang berbeda antara episteme dan techne pada periode tertentu. 
Sampai pada Renaisans Itali (sekitar abad ke-15 dan ke-16) techne menjadi pengetahuan 
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yang dominan dan mudah diajarkan. Seseorang yang berkeinginan untuk menjadi seniman 
bergabung pada sebuah gilda sampai ia mempunyai pengetahuan cukup tentang bahan, alat 
dan ketrampilan dalam menggunakan keduanya. Pada masa ini Episteme bukan sesuatu 
yang diajarkan karena dianggap sesuatu yang sifatnya personal dan privat atau bakat. 
Akibatnya episteme dianggap sebagai penentu dan pembeda seorang artis yang dianggap 
jenius/kreatif atau tidak.  

 Episteme mulai menjadi wacana yang dapat didibicarakan dan didiskusikan pada 
abad ke-17. Immanuel Kant adalah salah satu yang tokoh yang mengupas aspek yang 'kabur' 
ini menuju kondisi yang lebih terang. Pemikirannya tentang bagaimana gejala-gejala yang 
ditangkap oleh indera kita bekerja menggulirkan alur pemikiran baru dalam ranah seni dan 
filsafat. Alur ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah gelombang pemikiran dan 
wacana yang berporos pada fenomena. Sampai pada akhir abad ke-19 gelombang pemikiran 
ini menjadi kuat terutama pada komunitas seni dan budaya.  

 Terlepas dari kesengajaan atau tidak, Revolusi Industri yang terjadi di abad-20 telah 
melahirkan usaha-usaha untuk melonggarkan tegangan antar kedua aspek tersebut; techne 
dan episteme. Bauhaus, sebuah insitusi pendidikan desain yang didirikan oleh Walter 
Gropius pada tahun 1920-an adalah perintis dalam menyelaraskan kedua aspek tersebut 
menjadi tahapan pembelajaran yang sistematis dan formal. Walaupun visi ini belum sempat 
terealisasi - karena Bauhaus dibubarkan oleh Nazi pada tahun 1930 - namun pengaruhnya 
terhadap pendidikan desain telah besar. Hampir semua pendidikan desain yang ada sampai 
saat ini masih menyisakan pengaruh dari Bauhaus2.  

 Susunan syair dari pusisi diatas, menariknya, adalah juga mengungkap sebuah 
pemikiran yang sama dengan Plato dan Aristoteles atau Heskett dan Papanek. Puisi yang 
terdiri dari empat bagian ini, berusaha mengungkap faktor dan operasi yang bekerja dalam 
kungfu yang dalam konteks tulisan ini akan saya gunakan sebagai analogi dalam desain. 
Bagian pertama menceritakan tentang ketrampilan atau techne, bagian kedua mengenai 
tentang imajinasi, spirittualitas, dan abstraksi atau episteme. Bagian ketiga berusaha 
memperlihatkan bagaimana kungfu itu adalah sesuatu yang sehari-hari, sekular, siapa pun 
bisa melakukannya. Bagian keempat menyimpulkan dan menjadi kunci yang akan menjalin 
kesemua aspek tersebut.  

 Tulisan ini menggunakan logika dan sistematika dari syair tersebut. Tiap tema dari 
syair tersebut akan saya gunakan sebagai titik tolak-titik tolak dalam mengulas operasi 
kreatifitas dalam desain. Ulasan tulisan ini akan bermuara pada peran dari metode desain 
dalam operasi kreatifitas itu sendiri terutama dalam konteks pendidikan.  

 

[4] Techne 

[Kungfu], 
Hardwork over time to accomplish skill 

A Painter can have [kungfu] 
Or the butcher who cut meat everyday with such a skill  

His knife never touches bone 

 

                                                        

2 Hochschule fur Gestaltung (HFG) di Ulm juga mengembangkan pendidikan desain yang serupa dengan Bauhaus. Walaupun 
pengaruhnya tidak seluas Bauhaus namun pedagogi yang dikembangka HFG ini besar perannya pada wacana desain di Eropa. 
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 Pada dasarnya desain harus mewujud, mengada, dan berguna. Tanpa adanya wujud, 
keberadaan, dan kegunaannya desain tidak lain hanyalah sebuah imajinasi atau bahkan 
hanya ide; hanyalah sebuah “gombalan cerdas” meminjam istilah dari Prof. Bambang 
Sugiharto.  Guna mewujudkan ide ini, pengetahuan tentang bahan, alat, menjadi penting. 
Apa yang dimaksud dengan pengetahuan bahan dan alat disini bukan semata mata 
ketrampilan teknis melainkan kepekaan terhadap bahan dan alat. Dan karena itu juga 
Kepekaan menjadi satu kata kunci penting dalam menjembatani kreatifitas dan desain; 
antara abstraksi dan kepraktisan. 

Papanek mengulas pandangan ini dalam sebuah konsep yang disebut “method”. 
Bahwa dari penguasaan dan kepekaan material dan alat akan menyelaraskan daya 
kreatifitas dalam desain. Dalam sebuah adegan di film The Agony and the Ecstasy (1965) 
Michaelangelo digambarkan menyandarkan kepalanya pada sebuah bongkahan batu marmer yang 
baru tiba dari bukit untuk mendengarkan apa keinginan dari batu marmer tersebut. Sebuah 
ekspresi yang sama juga datang dari Louis Khan. Dalam buku silence and Light, Louis Khan 
bercerita bahwa cara ia merancang gedung perpustakaan di Phillips Exeter Academy adalah 
dengan bertanya pada 'gedung' itu sendiri. “I asked the building what it wanted to be?”. Contoh 
berbeda datang dari Dan cruickshanks dalam seri BBC Adventure in Architecture. Ia memaparkan 
bahwa bentuk Igloo lahir dari pemahaman dan penguasaan lingkungan dan bahan itu sendiri yaitu 
es. Karakter es yang keras namun mudah dibentuk dan peka terhadap suhu, membuat Igloo 
menjadi naungan berlindung yang tepat pada saat berburu. Es mudah dibentuk menjadi balok-
balok dan dipapas untuk menyesuaikan detil pada saat pemasangan. Panas sinar matahari yang 
walaupun tidak tinggi namun cukup untuk membantu melelehkan es tersebut, menciptakan ‘lem’ 
buatan yang melekatkan keseluruhan balok-balok es itu menjadi satu kesatuan. Tradisi-tradisi di 
Nusantara juga banyak yang menyiratkan kesaman dengan konsep method dari Papanek ini. Asta 
Kosala-Kosali dari Bali, Petungan dan Kawruh Kalang di Jawa, tradisi membangun di Kampung 
Walotopo, di Ende, Flores adalah sedikit catatan dan kebudayaan yang menyuratkan pentingnya 
memahami dan mendengarkan alam guna mencipta desain yang berkualitas. 

 Techne bukan semata-mata berarti keteknikan atau ketrampilan bertukang tapi lebih 
daripada itu. Apa yang dimaksud dengan techne disini adalah kepekaan yang lahir dari sebuah 
keintiman dengan alat, material dan proses dialog diantaranya. Sebuah ketrampilan yang 
terbangun dari kepekaan untuk menyatukan berbagai material menjadi sebuah obyek. Proses 
inilah yang dirayakan dalam ritual mlaspas, memakuh, dan ngurip oleh para undagi Bali dalam 
sebuah proses pembangunan3. Berbeda dengan episteme - yang akan dibahas pada bagian berikut - 
Techne tidak bisa diperoleh melalui kontemplasi atau berdiam diri melainkan melalui kegiatan 
rutin yang intensif. Lukisan dan gambar yang baik tak mungkin diperoleh melalui banyaknya 
membaca buku gambar atau seringnya melihat lukisan melainkan dari banyaknya dan seringnya 
percobaan menggambar dan melukis. Keselarasan hubungan antara syaraf motorik dan sensorik 
hanya bisa terjadi melalui sebuah kebiasaan. Contoh sederhananya, pada saat kita terbiasa melihat 
garis lurus dan kemudian menggambarkan garis lurus tersebut maka terjadi hubungan antara 
kedua syaraf tersebut. Melakukan operasi ini secara berulang-ulang akan membina hubungan 
yang semakin selaras antara syaraf sensorik dan motorik kita. Hubungan sederhana ini hanyalah 
sebuah contoh untuk mempermudah pembahasan karena jelas pada kenyataannya komponen yang 
terlibat dalam hubungan ini adalah kompleks. Sebagai contoh:  di proses menggambar, komponen 
yang terlibat dan terhubungkan adalah bahan dan karakter kertas, pantulan cahaya dari bahan 
kertas, bahan dari alat gambar, bentuk dari alat gambar dan cara memegang alat tersebut, karakter 
garis yang dimunculkan oleh alat gambar pada saat bersentuhan dengan kertas, sampai ke 
bagaimana gerak tangan menyesuaikan semua ini agar mampu menerjemahkan apa yang mau 
digambar dengan baik. Tentu seluruh kompleksitas ini pada kenyataannya terjadi cepat sekali dan 

                                                        

3 http://pasektangkas.blogspot.com/2007/11/mlaspas.html 
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diluar kesadaran kita. Dengan melakukan latihan yang berulang-ulang secara perlahan akan 
terbangun keselarasan dan kepekaan yang baik antar syaraf motorik dan sensorik; dalam diri kita.    

 

 

 

[5] Episteme 

Learn the form but seek from this. 
Hear the song list, learn it all, 

And forget it all 
Learn the way, define you own way 

   

 Selain techne, seorang desainer harus peka dan mempunyai keingintahuan terhadap 
sekitar. Desain sebagai obyek praktis lahir dari sebuah ketidaknyamanan, keraguan, 
keingintahuan, dan rasa penasaran; desain adalah sebuah ekspresi dan jawaban dari semua 
pengalaman tersebut. Bagaimana kita mengalami keseharian, kepekaan indera dan 
pengetahuan kita terlibat dan menghasilkan semua rasa tersebut. Semakin peka dan luas 
pengetahuannya maka semakin detil dan tajam seseorang mampu menjelaskan 
pengalamannya. Apa yang saya maksud dengan  menjelaskan bukan dalam arti semata-mata 
penjelasan secara verbal namun lebih luas. Bahwa seorang desainer harus mampu 
menjelaskan apa yang dialaminya paling tidak pada diri sendiri melalui medium apa pun. 
Kejelasan ini akan berbanding lurus dengan kejelasan dari arah desain tersebut. Sebab itu 
bagi saya Desain adalah sebuah kreatifitas yang terarah dan terencana. Seorang desainer 
mempunyai tanggung jawab besar walaupun kadang karyanya kecil secara ukuran. Premis 
ini yang coba diulas secara mendalam oleh Victor Papanek dalam tiga dari enam fungsi 
desain yang ditawarkannya; need, use, dan telesis.  

 Sebuah kreatifitas dalam desain harus muncul dari adanya Kebutuhan atau Need. 
Dengan kata lain Kebutuhan memantik bergeraknya roda kreatifitas dan berakhir pada 
sebuah karya desain sebagai jawaban terhadap Kebutuhan tersebut. Permasalahannya 
adalah merumuskan Kebutuhan sendiri bukan sesuatu yang mudah. Bahkan dalam konteks 
praktis pun, pada saat seorang klien menceritakan apa yang diinginkannya dalam sebuah 
desain, seringkali kebutuhan yang sebenarnya tidak terungkap. Seorang desainer harus 
mempunyai kepekaan yang tajam untuk memilah dan memilih apa yang menjadi kebutuhan 
dan bukan. Salah satu kesulitan dalam memilah dan memilih Kebutuhan adalah karena 
Kebutuhan bukan sesuatu yang universal dan tidak mempunyai standar. Sebab itu dalam 
pendidikan desain, melatih keingintahuan, daya kritis adalah penting guna membangun 
ketajaman dalam merumuskan masalah. Horst Rittel4, seorang profesor di bidang Metode 
Desain di UC Berkeley bahkan menyatakan bahwa pemahaman seorang desainer terhadap 
masalah desain akan berbanding lurus dengan pemahamannya terhadap desain yang akan 
lahir dari masalah tersebut.  

 Guna atau Use adalah fungsi praktis dari desain. Sebagus apa pun bentuk dari sebuah 
desain, atau kecanggihan teknologi yang terkandung didalamnya namun jika tidak 
mempunyai kegunaan maka desain tersebut jauh dari sebuah desain yang  baik atau bahkan 

                                                        

4 Horst Ritel adalah profesor dalam bidang Metode Desain di UC Berkeley. Ia memperkenalkan istilah 'Wicked Problem' untuk 
menjelaskan sifat-sifat dari masalah dalam bidang perencanaan dan perancangan. Ia juga yang merumuskan IBIS (Issue-based 
Information System) sebagai suatu metode untuk menjawab 'wicked problem' tersebut.  Ia meninggal pada tahun 1990.  
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sulit untuk  dapat didefinisikan sebagai sebuah Desain. Dalam mewujudkan fungsi 'Guna' 
yang baik tentu seorang desainer harus mempertimbangkan siapa yang akan 
menggunakannya (user) dan apa obyek dari ke-guna-an desain tersebut. Sebagai contoh jika 
kita hendak mendesain sebuah gunting pemotong rambut tentu memotong rambut adalah 
fungsi 'Guna' dari obyek desain tersebut. Agar fungsi Guna ini menjadi baik maka seorang 
desainer harus memahami ergonomi dari gerakan memotong tangan, kebiasaan dan cara 
kerja dari seorang pemotong rambut. Namun itu juga tidak cukup, seorang desainer juga 
harus mencoba memahami bagaimana karakter dari rambut manusia yang akan menjadi 
obyek dari gunting nantinya.  

 Fungsi ketiga dari Papanek, Telesis adalah fungsi yang menghubungkan Use dan Need 
pada kehidupan yang lebih luas. Dapat kita katakan bahwa Telesis adalah fungsi yang 
mengubah desain dari sesuatu yang introvert menjadi lebih extrovert; dari sesuatu yang 
sifatnya sangat personal menjadi lebih komunal. Telesis adalah fungsi desain yang berusaha 
mewadahi dimensi sosial dan budaya pada tempat desain tersebut dibutuhkan dan 
digunakan. Fungsi Telesis berangkat dari premis bahwa kondisi sosial dan budaya dengan 
sendirinya menentukan kebutuhan  dan respon terhadap kebutuhan tersebut. Desain 
sebagai respon atau jawaban dari kebutuhan akan mengakibatkannya menjadi terikat dan 
mengakar pada konteks sosial-budaya setempat. Sebab itu sebuah desain yang muncul dari 
sebuah kondisi sosial-budaya tertentu tidak akan mungkin menjadi berguna di kondisi yang 
berbeda. Hal ini yang sering menyebabkan seorang desainer menghasilkan karya desain 
yang seakan asing bagi penggunanya. Akibat yang paling buruknya dari translasi sebuah 
desain yang berasal dari konteks lain adalah tereduksinya sebuah desain menjadi semata-
mata instalasi dekoratif karena desain tersebut telah dicabut dari akar kebutuhan dan 
kegunannya.  

 

[6] Agen 

A musician can have [kungfu] 
Or the poet who paints pictures with words 

And mix emperors with his tubes is [kungfu] 

 

Plato dan Aristoteles yang hidup lebih kurang 2500 tahun yang lalu sama-sama 
percaya bahwa proses kreatifitas dan desain selalu berangkat dari operasi `meniru` atau 
mimesis. Keduanya juga percaya bahwa mimesis membutuhkan bahan atau matter dan agen 
pelakunya.  Walaupun demikian kedua filsuf dari Yunani Kuno juga mempunyai perbedaan 
yang besar dan menariknya perbedaan mendasar antara kedua filsuf ini juga yang nantinya 
mempengaruhi perjalanan wacana kreatifitas dan desain sampai saat ini.  

Plato berpendapat bahwa kreatifitas dan desain melibatkan sebuah operasi translasi 
dari dimensi transenden (dimensi di luar jangkauan manusia) ke dimensi manusia. Desainer 
atau sosok yang melalukan operasi ini disebutnya demiurgos (yunani kuno) atau maha-
tukang5. Dengan kata lain Plato memperlakukan kreatifitas dan desain sebagai sesuatu yang 
sakral dan suci. Aristoteles, dilain pihak,  membawa wacana ini ke dimensi sekular. Ia 
berpendapat bahwa kreatifitas dan desain dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja 
selama faktor-faktor nya terpenuhi dan ada.  

                                                        

5 Perlu dipahami bahwa pengertian Plato atas demiurgos dalam Timaeus tidak sama dengan Tuhan. Walaupun demiurgos 
adalah sosok yang transendental namun dia tidak mencipta dari ketiadaan. Ia tetap membutuhkan matter sebagai bahan dan 
form sebagai model dalam karya kreasinya.  
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Sebelum akhir abad ke-17 atau sebelum Aufklarung6, banyak orang di Eropa 
memahami kreatifitas seperti itu. Berbakat dan kreatifnya seorang artis seperti Leonardo 
daVinci, Michaelangelo, Raphael, Bernini lebih dianggap sebagai berkat dan pilihan Tuhan 
dan bukan hasil usaha atau kerja keras mereka. Kreatifitas adalah dimensi yang tidak 
mungkin dilatih, dibangun, dan diajarkan kecuali adalanya interfensi dari dimensi 
transenden tersebut. Namun lebih kurang 250 tahun kemudian, setelah Sperry di tahun 
1960-an mempublikasikan penelitiannya mengenai Split Brain7, misteri bagimana manusia 
berpikir mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dari penelitiannya tersebut kita mulai mengenal 
apa yang disebut dengan pembagian kinerja otak kiri dan otak kanan. Operasi berpikir yang 
sebelumnya banyak dijelaskan dengan metafisika saat ini menjadi mulai menjadi sesuatu 
yang empiris. Banyak psikolog, filsuf, dan desainer mulai memanfaatkan kemajuan dibidang 
ilmu pengetahuan ini pada dimensi yang lebih praktis. Sejak masa ini wacana 'kreatifitas' 
telah menjadi sepenuhnya bagian dari keseharian kita. Berbagai pendekatan dan metode 
telah lahir seperti mind map dari Tony Buzan8 dan Creative Problem Solving (CPS) yang 
dikembangkan oleh Alex Osborn9 guna memantik daya kreatifitas setinggi-tingginya pada 
tiap diri manusia.  

 Menurut Alex Osborn daya kreatifitas manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
diri mengatur dua moda berpikir; moda menyebar (divergent thinking) dan moda 
menyempit (convergent thinking). Turunnya daya kreatifitas manusia banyak disebabkan 
oleh ketidakmampuan diri menempatkan tiap moda berpikir ini pada perannya masing-
masing. Ketidakmampuan ini terjadi banyak disebabkan oleh tekanan-tekanan yang sifatnya 
dari luar diri manusia seperti tekanan sosial dan budaya. Tekanan-tekanan ini yang banyak 
membuat diri kita kehilangan daya atur dua moda berpikir.  

 Dua moda berpikir ini berperan pada dua konteks yang berbeda. Moda menyebar 
bertujuan untuk membuka segala kemungkinan dan membiarkan sebanyak-banyaknya ide 
lahir. Moda Menyempit bertujuan untuk mengevaluasi segala kemungkinan dan ide yang 
lahir dari moda menyebar guna ditindaklanjuti. Menurut Osborn dengan membiarkan kedua 
moda berpikir ini bekerja terpisah maka daya kreatifitas manusia akan meningkat jauh.  

 Pendekatan yang ditawarkan oleh Osborn ini adalah satu dari sekian banyak 
pendekatan dan metode untuk memantik kreatifitas dalam desain saat ini dan telah 
membawa wacana kreatifitas dalam desain jauh berbeda dengan apa yang terjadi sebelum 
abad ke-20. Sebuah semangat baru bahwa kreatifitas adalah milik dan dapat dipelajari dan 
dilatih oleh siapa saja.  

 

[7] Kreatifitas dalam Desain 

But do not name it my friend, 
For it is like water. Nothing softer than water. 

                                                        

6 Aufklarung atau abad pencerahan (abad ke17-abad ke-18) berlangsung di Eropa tepatnya di Jerman merupakan kelanjutan 
dari gerakan rennaisans Itali. “Sapere Aude !” berarti “berani berpikiri sendiri” adalah seruan dari Immanuel Kant, seorang 
tokoh Aufklarung, yang juga menjadi semboyan abad ini. Abad Pencerahan menciptakan iklim berpikir rasional dan anti-mitos 
atau hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan rasio.   

7 Roger W. Sperry, seorang profesor di California Institute of Technology ,bersama Michael Gazzaniga memperoleh Hadiah 
Nobel untuk bidang Kesehatan dari riset Split-Brain mereka di tahun 1981.  

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan 

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Osborn 
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Yet it can overcome rock. It does not fight. 
It flows and roams the opponent, 

The true master dwell within, only you can free it.” 

 

“Design” atau desain, kata serapan yang digunakan dalam Bahasa Indonesia, adalah 
sebuah konsep sekaligus sebuah operasi namun juga adalah sesuatu yang terukur dan dapat 
digunakan secara praktis. Dari berbagai kemungkinan makna yang terkandung dalam kata 
desain, kata desain yang bermakna sebagai sebuah operasi-sebuah mekanisme yang 
mendorong/mengolah/mensintesa lahirnya sebuah dimensi kepraktisan adalah kata kunci 
sekaligus substansi dari desain. Tanpa keberadaan makna ini akan sulit bagi kita untuk 
memahami dan menjelaskan ke-Ada-an dan ke-Hadir-an dari desain. Dalam operasi ini 
kreatifitas bekerja dan Ada.   

  Pengetahuan techne dan episteme yang baik akan memberikan arah desain yang 
jelas. Arah desain yang jelas akan menghasilkan pendekatan dan metode desain yang tajam; 
efisien dan efektif. Namun kejelasan arah dan ketajaman dari sebuah metode desain tidak 
akan melahirkan desain itu sendiri. Setelah keenam fungsi desain dari Papanek -method, use, 
need, telesis, association, dan aesthetic- terpenuhi akan hadir sebuah ruang yang menjadi 
batas antara abstraksi dan realisasi; sebuah 'jeda'. Sebuah 'jeda' yang berada diantara ujung 
dari tuntunan sebuah metode desain dan saat kelahiran sebuah desain.  

 ‘Jeda' adalah sebuah ruang yang harus dilampaui sendiri - tanpa bantuan metode, 
pendekatan, atau tuntunan sadar - oleh desainer. Dalam  kesendirian ini apa yang disebut 
dengan orisinalitas lahir. Sebuah nilai yang akan menjadi pembeda satu desainer dari 
lainnya walaupun berangkat dari masalah yang sama, mempunyai tujuan desain yang sama, 
dan menggunakan pendekatan atau metode desain yang sama. Sebab itu daya dari seorang 
desainer melampaui 'jeda' ini yang saya sebut dengan kreatifitas. Dalam pendidikan  
seringkali para mahasiswa melenyapkan/menghindar/tidak peduli pada 'jeda' ini dan 
berharap untuk mendapatkan petunjuk, pendekatan, atau metode desain paling jitu 
sehingga desain diharapkan mampu lahir otomatis. Hal ini adalah suatu keinginan yang 
konyol karena sebenarnya malah mereduksi eksistensi mereka sendiri sebagai desainer 
menjadi  tidak ada bedanya dari mesin. Saya sendiri berpendapat jika masih dapat 
merasakan keberadaan 'jeda' dalam proses mendesain maka kita sepatutnya bersyukur 
karena itu adalah tanda dari masih hadirnya kreatifitas dalam sebuah proses desain.  

 Lalu pertanyaannya adalah apa guna semua pengetahuan baik yang diulas dalam 
tulisan ini atau yang diajarkan dalam pendidikan formal desain jika pada akhirnya selalu 
berhenti pada 'jeda'? Bukankah kondisi ini mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara 
seseorang yang belajar desain pada pendidikan tinggi dari seorang tukang atau operator ahli 
dari perangkat lunak desain? Perbedaan itu ada. Perbedaanya adalah pada lebar dari 'jeda' 
dan percepatan dari seseorang dalam mencapai dan melampaui  'jeda' tersebut.  

 Desain adalah sebuah kreatifitas yang terarah dan terencana. Seluruh ketrampilan 
dan pengetahuan yang kita miliki-techne dan episteme-berguna untuk membantu kita 
bereaksi dengan efisien dan efektif terhadap masalah desain yang muncul. Keefisienan dan 
keefektifitasan dalam bereaksi ini akan dengan sendirinya menyusun dan menciptakan 
arahan dan rencana yang lebih jelas. Kejelasan ini yang akan mempengaruhi percepatan 
seseorang mencapai dan melampaui ‘jeda’ dan akan mengecilkan jarak antar abstraksi dan 
realisasi. Mengecilnya jarak ini, seorang deasiner akan semakin mampu mememenuhi 
seluruh fungsi desain tersebut tanpa kehilangan orisinalitasnya. Sebaliknya tanpa wawasan 
dan pengetahuan yang mencukupi, lebar 'jeda' menjadi terlalu besar yang mengakibatkan 
hilangnya arah dan tujuan dari sebuah desain. Desain menjadi sesuatu yang sulit 
dipertanggungjawabkan karena semua berangkat tanpa adanya landasan dan hanya dari 
semata-mata kemauan dan keinginan si desainer.  
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 Sebab itu kreatifitas dalam desain sulit terjadi tanpa adanya wawasan dan 
pengetahuan tentang desain (techne dan episteme) yang mencukupi. Namun wawasan dan 
pengetahuan tentang desain yang mencukupi juga tidak menjamin hadirnya kreatifitas 
dalam desain. Untuk menghadirkan kreatifitas, seorang desainer harus mampu 
mengendapkan techne dan episteme menjadi satu dengan dirinya. Pendapat ini lah yang 
melandasi mengapa pembelajaran dalam pendidikan formal desain selalu diwarnai dengan 
latihan-latihan desain yang intensif, yang memaksa terjadinya integrasi antara techne dan 
episteme yang lebih baik. Keberadaan latihan-latihan desain ini baik itu dalam rupa studio 
atau workshop tidak lain bertujuan untuk mengendapkan seluruh pengetahuan tersebut dan 
menjadikannya bagian dari diri si desainer. Suatu kondisi sampai kita sebagai desainer tidak 
lagi memikirkan pedoman, metode, dan pendekatan tersebut karena telah menjadi bagian 
dari diri kita.  Seluruh tulisan ini pada akhirnya bermuara dan tersimpulkan dalam sebuah 
kalimat:  “Learn it all, Forget it all, Learn the way, define your way!”. 

 

"There is no secret ingredient. It's just You!"  

[Po dalam Kungfu Panda, Dreamworks, 2008] 
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